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প্রিয় ভাই ও ব ানেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাপ্রহ ওয়া  ারাকাতুহু। 

আপ্রম এখে আপোনের উনেনযে ইনয়নমে বেনক  লপ্রি, আর ইনয়নমে ও পাপ্রকস্তানের মনযে 

ব য সাদৃযে প্র েেমাে। এজেে এক ভূখণ্ড প্রেনয়  লনল অনেকটা অেেটি প্রেনয়ও  লা হনয় 

যায়। দুই বেনযর জেগনেরই ইসলানমর িপ্রত ি ল ভাল াসা ও গভীর সম্পকক  প্র েেমাে, দুই 

বেযই প্রেনজনের গেিজাতন্ত্রী  নল ো ী কনর, দুই বেযই রাজনেপ্রতক অপ্রিপ্রতযীলতা ও 

অযাপ্রির প্রযকার, সন্ত্রাসপ্র নরাযী যুনে দুই বেযই আনমপ্ররকার গুরুত্বপূেক সহনযাগী, প্রেনজনের 

এলাকায় আনমপ্ররকার বরাে হামলার ফনল দুই বেযই আনমপ্ররকার কানি প্রেনজনের 

সা কনভৌমত্ব হাপ্ররনয়নি এ ং মুসপ্রলমনের প্র রুনে যুনে আনমপ্ররকার সর রাহ বকন্দ্র প্রহনসন  

কাজ করনি আর দুই বেযই বজানচারনের দ্বারা যাপ্রসত। আসনল প্রর াত বেনক কা ুল পযকি 

স কত্র দু ব কতরা জেগনের উপর প্রেযকাতনের যাসে চাপ্রলনয় আমানের ভূখণ্ডগুনলানক ধ্বংসসূ্তনপ 

পপ্ররেত কনরনি। ভাই ও ব ানেরা, ধযনযকর সানে আমার কোগুনলা শুেুে, আপ্রম মনে কপ্রর 

মুসপ্রলম প্রহনসন  আমানের এক অপরনক আিপ্ররকতার সানে পরামযক বেওয়া উপ্রচৎ, সততার 

সানে এস  প্র ষনয় আনলাচো করা উপ্রচৎ। শুযুমাত্র প্রমপ্রি প্রমপ্রি কো কারও বকাে উপকানর 

আসন  ো। কানজই আমরা যপ্রে পপ্রর তক ে চাই আমানের  নস এ প্র ষনয় প্রচিা ভা ো করা 

উপ্রচৎ এ ং খুুঁনজ ব র করা উপ্রচৎ বয আমানের বরাগটা বকাে জায়গায়, বস বরানগর 

লক্ষেগুনলা প্রক প্রক, আর প্রকভান  বস বরাগ বেনক বসনর ওঠা যায়। আমানের অ যেই 

জাতীয়তা াে, বগাত্র াে, প্রভন্ন জাপ্রত, প্রভন্ন ভাষার কারনে সবি প্র ভপ্রি- এস  অসুিতা বেনক 

ব প্ররনয় আসা উপ্রচৎ বযগুনলা আমানের মানে প্র ভপ্রি সবপ্রি কনর অেচ  াস্তন  এস  

আমানের এক উম্মাহ প্রহনসন  যপ্রির কারে হওয়া উপ্রচৎ। আমানের মানে প্র েেমাে এই 

ধ প্রচত্রে, পটভূপ্রমর প্রভন্নতা, জাপ্রতগত ও ভাষাগত এইস  প্রভন্নতা আমানের যপ্রির উৎস 

হওয়া উপ্রচৎ, দু কলতার েয়। 

সুতরাং আজ আপ্রম এমে প্রকিু প্র ষনয়  ি ে রাখনত চাই যা হয় অনেনকর কানি স্পযককাতর 

 নল মনে হনত পানর, প্রকন্তু বযমেটা আপ্রম  নলপ্রিিঃ আপ্রম আমার  ি ে আিপ্ররকতার সানে 

বপয করপ্রি আর এই  ি েনক আপ্রম আমার ও আমার ভাই ও ব ােনের জেে উপনেয 

প্রহনসন  প্রেনত চাই। 

এই হল  তক মানে আমানের মুসপ্রলম উম্মাহর পপ্ররপ্রিপ্রত, আমরা এর পপ্রর তক ে চাই আর 

ইপ্রতহাস  নল পপ্রর তক ে স কোই তারুনেের হাত যনর আনস, যখে আল্লাহ্ (আযযা ওয়া যাল) 



ইব্রাহীম (আিঃ) এর বসই সমনয়র কো  নলনিে যখে প্রতপ্রে মূপ্রতক  ভাঙ্গার মত তাুঁ র জী নের 

একটি প কতসম গুরুত্বপূেক কাজ কনরপ্রিনলে, কুরআনে আনি, 

“কতক বলানক  ললিঃ আমরা এক যু কনক তানের সম্পনকক  প্র রুপ আনলাচো করনত 

শুনেপ্রি আর তার োম প্রিল ইব্রাহীম।” [সুরা আপ্রিয়ািঃ আয়াত ৬০] 

সুতরাং ইব্রাহীম (আিঃ) তখে তরুে প্রিনলে, আ ার গুহার বসই তরুেনের কাপ্রহেী যানের 

োনম কুরআনে পুনরা একটা সুরা োপ্রজল হনয়নি, সুরাহ আল কাহফ, তারাও তরুে প্রিনলে। 

রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) তাুঁ র শুরুর প্রেনকর অেুসারীরাও প্রিনলে তরুে। 

সুতরাং তরুেরাই স সময় পপ্রর তক নের এই গুরুোপ্রয়ত্ব  হে কনরনিে। 

সুতরাং পপ্রর তক নের এই সমনয় আপোর ভূপ্রমকা ও আপোর সম্ভা োটুকু  ুেনত হনল 

আপোনক আনগ এটা ভালভান  উপলপ্রি করনত হন  বয আসনল আপপ্রে বক ও আপপ্রে 

বকাোয় আনিে। প্রিয় ভাই ও ব ানেরা, আমরা এমে এক সপ্রিক্ষনে আনি যখে ইসলানমর 

পুেজক াগরে খু ই সপ্রন্নকনট, আর এ কোর অ যেই িমাে আনি, আপ্রম শুযু উম্মাহর জেে 

আমার ভাল আযা আকাঙ্খা আনি  নলই এ কো  লপ্রি ো। রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ 

ওয়া সাল্লাম) তাুঁ র একটি সহীহ হাপ্রেনস  নলনিে, “িপ্রত যতাব্দীনত(১০০  িনর) আল্লাহ্ 

(আযযা ওয়া জাল) কাউনক (অে া প্রকিু বলাকজেনক) পাঠান ে যারা এই দ্বীেনক 

পুেজীপ্র ত করন ।” আমরা যপ্রে বপিনে প্রফনর যাই আর বেপ্রখ যখে আেুষ্ঠাপ্রেকভান  ইসলামী 

প্রখলাফনতর পতে ঘনটপ্রিল বসটা প্রিল ১৯২৪ সানল। বস সময়ই স কনযষ ইসলামী প্রখলাফনতর 

(অনটামাে প্রখলাফত) সমাপ্ত হনয়প্রিল। বসই বেনক, আমরা আর প্রখলাফত পাইপ্রে প্রকন্তু 

পপ্রিমানের বেনক জাপ্রতপ্রভপ্রিক রাষ্ট্র ে িা যার কনর প্রেনয়প্রি (সপ্রতে  লনত এটা যার করা 

েয়,  রং আমানের উপর চাপ্রপনয় বেওয়া)। 

বসই বেনক মুসপ্রলম উম্মাহ এমে প্র রূপ রাজনেপ্রতক পপ্ররন নয  স াস করনি। যপ্রে আমরা 

রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) এর হাপ্রেসটি এই অনেক গ্রহে কপ্রর বয আল্লাহ্ 

(আযযা ওয়া জাল) আমানের জেে দ্বীনের বসস  প্র ষনয়র পুেজক াগরে ঘটান ে বযস  

প্র ষনয়র পুেজক াগরে িনয়াজে, তাহনল স নচনয় গুরুত্বপূেক প্র ষয়গুনলার একটি হল হুকুমত 

 া রাষ্ট্রক্ষমতা। রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম)  নলে, 



“ইসলানমর ই াোতগুনলা এনক এনক বভনঙ্গ পড়ন , স কিেম বভনঙ্গ পড়ন  ক্ষমতা আর 

স কনযনষ সালাত।” 

বতা যপ্রে আমরা রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) এর হাপ্রেসটি এই অনেক গ্রহে কপ্রর 

বয আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) আমানের জেে দ্বীনের বসস  প্র ষনয়র পুেজক াগরে ঘটান ে 

বযস  প্র ষনয়র পুেজক াগরে িনয়াজে, তাহনল স নচনয় গুরুত্বপূেক প্র ষয়গুনলার একটি হল 

বযমেটা আপ্রম  নলপ্রি; হুকুমত  া রাষ্ট্রক্ষমতা। বযনহতু এখে আমরা ১৯২৪ বেনক ইসলামী 

রাষ্ট্র ে িা বেনক  প্রিত আপ্রি, আমরা আযা কপ্রর বয বসই প্রেেটির ১০০  ির পূপ্রতক  হন  ো 

যতক্ষে ো আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) আমানের জেে প্রখলাফনতর রুনপ ইসলামী হুকুমত 

প্রফপ্ররনয় আেন ে। অেকাৎ, ২০২৪ এর পূন কই প্র  ইযপ্রেল্লাহ, অ যে অনেখা বকাে প্রকিুই আল্লাহ্ 

(আযযা ওয়া জাল) িাড়া আর কারও জাো বেই, প্রকন্তু আমরা এই হাপ্রেস বেনক এই অেক 

প্রেনত পাপ্রর বয আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) আমানের ইসলামী যাসে প্র হীে অ িায় ১০০ 

 িনরর ব প্রয রাখন ে ো। সুতরাং আমরা এক ইসলামী পুেজক াগরনের সপ্রিক্ষনে অ িাে 

করপ্রি, এক পুেজক াগরে যা শুযু আযোপ্রিক বক্ষনত্রই সীমা ে োকন  ো,  রং হুকুমত, প্রজহাে 

ফী সাপ্র প্রলল্লাহ, এ ং িনতেক বস স  প্র ষনয় ঘটন  বযস  প্র ষনয় পুেজক াগরে িনয়াজে। 

িপ্রতপ্রেয়ত মুসপ্রলমরা এখে অপ্রযক হানর এই প্র ষনয় একমত হনে বয মুসপ্রলম প্র নে 

পুেজক াগরে ও পপ্রর তক ে আোর জেে প্রজহাে আমানের কাযকক্রনমর অংয হওয়া উপ্রচৎ, 

আমানের েখলোপ্রর যত্রু এ ং জাপ্রলম যাসকনের প্র রুনেও লড়াই করা উপ্রচৎ। 

 তক মানে পাপ্রকস্তাে ও আফগাপ্রেস্তাে, যানের রনয়নি ইসলানমর পনে তানের তোগ-

প্রতপ্রতক্ষার েীঘক ইপ্রতহাস, প্র যাল জেসংখো এ ং চমৎকার বভৌগপ্রলক অ িাে- তারাই আজ 

ইসলানমর েতুে ইপ্রতহাস রচো করনি এ ং করন । সুতরাং আপোনের উপলপ্রি করা উপ্রচৎ 

বয আপোরা বকাোয় অ িাে করনিে; আপোরা বকন্দ্রপ্র নু্দনত, মযেমনি অ িাে করনিে, 

আপোনের অ িাে এমে জায়গায় বয ইনতামনযে হয়ত আপোরা উপলপ্রি কনর বফনলনিে 

বয প্র নের ঠিক এই জায়গাটানতই ইপ্রতহাস রপ্রচত হনয়নি, আর সারা প্র ে মনোনযাগ 

সহকানর বেখনি, এস  অপ্রিপ্রতপ্রযলতা ও অযাপ্রি এরই িপ্রতফলে। পপ্রর তক নের অেেতম 

একটি ফলাফল হল এই অযাপ্রি এ ং অপ্রিরতা, যা অপ্রেোকব ত এ ং অ াপ্রিত প্রকন্তু অপ্রে াযক, 

তন  চূড়াি ফলাফল এমে প্রকিু হন  যার জেে আমানের সকনলর সংগ্রাম করা উপ্রচৎ। 

আমরা এ কো  লনত পাপ্রর ো বয, ‘বযমেটা চলনি বতমেটাই চলুক, আমরা পপ্রর তক ে 



আেনত প্রগনয় ভয়ঙ্কর বকাে পপ্ররপ্রিপ্রত সবপ্রি ো কপ্রর’, কারে  তক মাে পপ্ররপ্রিপ্রত এমপ্রেনতই খু ই 

ভয়ােক, এজেে পপ্রর তক ে আ যেকীয়। 

এখে, একজে মুসপ্রলম প্রহনসন  আমরা জাপ্রে বয দুপ্রেয়ানত আমানের এই জী েটা আসনল 

একটা পরীক্ষা, আর এই পবপ্রে ীনত জী েটা হল ভাল ও মনন্দর মানে দ্বন্দ্ব। মাে জাপ্রতর 

ইপ্রতহাস এটাই। সবপ্রির সূচোলগ্ন বেনক হাযনরর মহাপ্র চানরর প্রেে পযকি, শুভ যপ্রি আর 

অশুভ যপ্রি উভয়ই প্র েেমাে োকন  আর এনের মানে লড়াই চলনত োকন । 

সুতরাং ভাই ও ব ানেরা, আপোনের উপ্রচৎ প্রেনজনের যপ্রি ও সম্ভা োগুনলা উপলপ্রি করা 

আর প্রেনজনক িশ্ন করা, আপ্রম প্রক আল্লাহ্র কাি বেনক বসই মহাপুরস্কার পা  যা আল্লাহ্ 

তানের জেে  রাে বরনখনিে যারা ইসলামনক পুেজীপ্র ত করন ? োপ্রক আপ্রম শুযুমাত্র 

একজে প্রেপ্রিয় েযকক প্রহনসন  বচনয় বচনয় বেখ  বয আমার চারপানযর ভাইরা জান্নানতর 

সুউচ মাকামগুনলা  ুপ্রকং প্রেনয় প্রেনে? কারে যারা ইসলামনক পুেজীপ্র ত করন  আর আল্লাহ্ 

(আযযা ওয়া জাল) এর জেে প্রেনজনের জাে-মাল, সময়, সহায়-সম্পপ্রি স প্রকিুই উৎসগক 

করন , আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) তানের মহাপুরস্কার োে করন ে। এই উম্মাহর শুরু এ ং 

বযষ হন  স কনেষ্ঠ কারে এটা এমে এক উম্মাহ যা মুহাম্মাে (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) 

বক প্রেনয় শুরু হনয়প্রিল আর ঈসা (আলাইপ্রহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালাম) বক প্রেনয় বযষ 

হন । সুতরাং মুহাম্মাে (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) এর সানে যারা তাুঁ র পতাকাতনল 

লড়াই কনরপ্রিল তারা প্রিল বযমে স কনেষ্ঠ বতমপ্রে যারা ঈসা (আলাইপ্রহ ওয়াস সালাতু ওয়াস 

সালাম) এর সানে লড়াই করন  তারাও হন  স কনেষ্ঠ। প্রকন্তু এই গুরুোপ্রয়ত্ব পালে করনত 

হনল, প্রকিু অপ্রত িনয়াজেীয় প্র ষয়নক সঠিক ভান   ুেনত হন । বেখুে, আমরা প্রকিু ভুল 

যারো ও ভুল ব াো ুপ্রের প্রযকার যা আমানের মানে  হুকাল যনরই িপ্রড়নয়নি। সুতরাং এমে 

প্রকিু প্র ষয় রনয়নি বযগুনলা আমানের ভালভান   ুেনত ও রপ্ত করনত হন  যপ্রে আমরা বসই 

কাপ্রঙ্খত পপ্রর তক ে আেনত চাই। 

িেমতিঃ ইসলাম একটি সামপ্রগ্রক ও পপ্ররপূেক জী ে প্র যাে। ইসলাম শুযু সালাত ও প্রসয়াম 

পালনের মনযেই সীমা ে েয়, ইসলাম বকাে প্রেপ্রিয় যমক েয় যা বক ল প্রকিু  েপ্রিগত 

ই াোনতর মনযেই সীমা ে, আর এরমকম বয ‘সবপ্রিকতক ার প্র ষনয় সবপ্রিকতক ার কানিই সমপকে 

কর আর যাসনকর প্র ষয় যাসনকর কানি’। মুসপ্রলমনের অনেক  ড় একটা অংয দ্বীনের প্রকিু 

অংয প্রেনয়ই পপ্ররতব প্ত রনয়নি; প্রকন্তু সৎকানজর আনেয ও অসৎ কানজ প্রেনষয, প্রজহাে, 



উম্মাহনক আল্লাহ্র যাসনের প্রেনক প্রফপ্ররনয় আোর জেে ইসলামী কাযকক্রম- এসন  তানের 

বকাে ভূপ্রমকা, অ োে  া অংযগ্রহে বকােটিই বেই। 

একটা ভুল যারো ব য িচপ্রলত বয, আমানের চারপানয যা প্রকিু হনে এর অনেক প্রকিুনতই 

ইসলানমর প্রকিু  লার  া করার বেই। এটা অনেকটা প্রগজক া ও রাষ্ট্রনক আলাো কনর বেওয়ার 

মনতা। ভাই, যখে একেল অপরাযী, ভণ্ড, আল্লাহ্র যত্রুরা যখে উম্মাহর োপ্রয়ত্বভার েখল 

কনর বেয় আর আল্লাহ্র আইে িতোখোে কনর এ ং তা মাে রপ্রচত আইে দ্বারা িপ্রতিাপ্রপত 

কনর, যখে তানের বসো াপ্রহেী ও পুপ্রলয তানের িভু; ইহুপ্রে ও প্রিিােনের সাম্রাজে ােী 

উনেযে পূরনের জেে মুসপ্রলমনের প্র রুনে স কযপ্রি প্রেনয় োুঁ প্রপনয় পনড়, যখে উম্মাহর যে 

সম্পে লুটপাট করা হয় আর অতোচার স কত্র িপ্রড়নয় পনড়, আপপ্রে প্রক মনে কনরে ইসলানমর 

এস  প্র ষনয় প্রকিুই  লার বেই? আমানের সবপ্রি করা হনয়নি আল্লাহ্র ই াোনতর জেে, তাই 

আমানের সকল কমককাণ্ড তাুঁ র আনেয অেুযায়ী হওয়া উপ্রচৎ, আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) 

 নলে, 

“আর আল্লাহ্ যা োপ্রজল কনরনিে বস অেুযায়ী যারা প্র চার ফয়সালা কনর ো, তারা কাপ্রফর” 

 সূরাহ আল মাপ্রয়োহ, ৫:৪৪ 

আমানের জী নের িপ্রতটি প্র ষনয়ই ইসলানমর প্রেক প্রেনেক যো আনি, রাজেীপ্রত, অেকেীপ্রত, 

আযোপ্রিক ও  েপ্রিগত জী ে, পাপ্রর াপ্ররক জী ে; কুরআে হল আহকানম (েীপ্রতমালা) 

পপ্ররপূেক আর রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ ও। আমরা বযে ো ভুনল যাই, 

বয রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) প্রিনলে একযানর একজে রাষ্ট্রিযাে এ ং 

মুজাপ্রহে। প্রতপ্রে মসপ্রজনে সালাত আোয় কনরনিে, প্রিনলে একজে প্রযক্ষক, একজে প্র চারক, 

একজে পাপ্রর াপ্ররক মােুষ, আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) এর অেুমপ্রতক্রনম একজে আইে 

প্রেযকারক ও প্রিনলে, কারে আমরা জাপ্রে বয যা প্রকিুই রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া 

সাল্লাম)  নলনিে তা প্রিল আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) এর পক্ষ বেনকই। যখে এক সাহা ী 

রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) এর কানি  লনলে বয কুরাইযরা তানক প্রেনয় হাপ্রস 

ঠাট্টা করনি বয প্রকভান  প্রতপ্রে রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) এর িপ্রতটি কো 

প্রলনখ রানখে? রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম)  লনলে, 



“প্রলনখ রাখ (প্রতপ্রে প্রেনজর প্রজহ্বার প্রেনক ইপ্রঙ্গত কনর  লনলে) বসই সত্ত্বার োনম  লপ্রি যার 

হানত আমার িাে, এখাে বেনক সতে  েপ্রতত আর প্রকিুই ব র হয় ো”। 

প্রদ্বতীয়তিঃ সুতরাং এ বেনক আমরা প্রদ্বতীয় প্র ষনয়র যারো বপনত পাপ্রর বয, আমানের কনঠার 

পপ্ররেম ও সংগ্রাম করা উপ্রচৎ এই পবপ্রে ীনত আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) এর যাসে প্রফপ্ররনয় 

আোর জেে। যপ্রে আমরা প্র োস কপ্রর বয ইসলাম একটি পূেকাঙ্গ জী ে প্র যাে তাহনল আমানের 

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) এর যাসে প্রফপ্ররনয় আো উপ্রচৎ, আমানের উপ্রচৎ প্রেনজনের 

জী নে যপ্ররয়াহ প্রফপ্ররনয় আো, আমানের উপ্রচৎ বসই ইসলামী প্রখলাফত প্রফপ্ররনয় আো। এস  

বকাে ঐপ্রেক প্র ষয় েয়,  রং এস  আমানের উপর  াযেতামূলক, এই জপ্রমনে আল্লাহ্ 

(আযযা ওয়া জাল) এর যাসে প্রফপ্ররনয় আোর জেে আমানের ঐকে ে হনয় সংগ্রাম করা 

উপ্রচৎ। 

“যাসে আল্লাহ্রই, আর আল্লাহ্ বতামানের আনেয কনরনিে বয বতামরা তাুঁ র িাড়া আর 

কারও ই াোত করন  ো।” [সূরাহ ইউসুফিঃ ১২:৪০] 

তব তীয়তিঃ আমানের আকীোহর তব তীয় প্র ষয়টি হল আল ওয়ালা’ ওয়াল  ারা’। আর এই আল 

ওয়ালা’ ওয়াল  ারা’র মূলেীপ্রত হল বয একজে মুসপ্রলমনক আল্লাহ্, তাুঁ র রসূল ও মুপ্রমেনের 

িপ্রত প্র েস্ত োকনত হন  এ ং কাপ্রফরনের সঙ্গ পপ্ররতোগ করনত হন । মােুষ প্র প্রভন্ন বগাষ্ঠী ও 

বগানত্র, জাপ্রত ও উপজাপ্রতনত প্র ভি, প্রকন্তু কুরআে আমানের বক ল মুপ্রমে ও কাপ্রফর- এই 

দুই বেেীনত প্র ভি কনরনি। মুপ্রমে  ান্দারা বগাষ্ঠী, বগাত্র প্রেপ্র কনযনষ স াই এক অপ্রভন্ন জাপ্রত, 

যারা কাপ্রফরনের বেনক সমূ্পেক পবেক। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল)  নলে, “মুপ্রমেরা পরস্পর 

ভাই ভাই”[সূরাহ আল হুজুরাত, ৪৯:১০] 

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) আরও  নলে, “এ ং প্রেিয়ই বতামরা হনল এক জাপ্রত” [সূরাহ 

আল আপ্রিয়া’, ২১:৯২] 

এ ং “মুপ্রমে পুরুষ ও মুপ্রমে োরী এনক অপনরর  িু”[সূরাহ আত তাও াহ, ৯:৭১] 

এ ং “আর যারা কুফপ্রর কনরনি তারা এনক অপনরর সাহাযেকারী। ”[সূরাহ আল আেফাল, 

৮:৭৩] 



সুতরাং একজে ভারতীয় মুসপ্রলম আপোর ভাই প্রকন্তু পাপ্রকস্তাপ্রে প্রহনু্দ েয়। এই প্র োস 

আমানের আকীোহর বকাে ঐপ্রেক প্র ষয় েয়,  রং একজে মুসপ্রলনমর জেে অতেি 

গুরুত্বপূেক প্র ষয়। যপ্রে আপপ্রে এ প্র ষয়ক কুরআনের আয়াত ও হাপ্রেনসর িাচুযক বেনখে 

তাহনল বেখন ে এগুনলা এ প্র ষনয়র গুরুনত্বর িপ্রতই ইপ্রঙ্গত করনি। উোহরেস্বরূপিঃ আল্লাহ্ 

(আযযা ওয়া জাল)  নলে, 

“বহ ঈমােোরগে, বতামরা আমার ও বতামানের যত্রুনেরনক  িুরূনপ গ্রহে কনরা ো। 

বতামরা বতা তানের িপ্রত  িুনত্বর  াতক া পাঠাও, অেচ তারা বয সতে বতামানের কানি 

আগমে কনরনি, তা অস্বীকার করনি। তারা রসূলনক ও বতামানেরনক  প্রহস্কার কনর এই 

অপরানয বয, বতামরা বতামানের পালেকতক ার িপ্রত প্র োস রাখ। যপ্রে বতামরা আমার 

সন্তুপ্রিলানভর জনেে এ ং আমার পনে বজহাে করার জনেে ব র হনয় োক, তন  বকে 

তানের িপ্রত বগাপনে  িুনত্বর পয়গাম বিরে করি? বতামরা যা বগাপে কর এ ং যা িকায 

কর, ত আপ্রম খু  জাপ্রে। বতামানের মনযে বয এটা কনর, বস সরলপে বেনক প্র চুেত হনয় 

যায়” 

[সূরাহ আল মুমতাপ্রহো, ৬০:১] 

এস  আল্লাহ্রই  ােী। আল্লাহ্ আমানের আনমপ্ররকার, ভারনতর, যুিরানজের উনেযে 

সম্পনকক   লনিে, তানের উনেযেই হল বয যপ্রে তারা আপোনের উপর কতবক ত্ব অজক ে কনর 

তাহনল তারা আপোনের যত্রুর মত মারন  আর আপোনের প্র রুনে হাত ও জ াে  ে হার 

করন  আপোনের ক্ষপ্রতসাযনের উনেনযে, আর তারা চায় আপোরাও কাপ্রফর হনয় যাে। 

তানের কামো এটাই, তারা চায় মুসপ্রলমরা তানের দ্বীনের প্রকিু অংয তোগ করুক, তারা 

যরীয়াহ পিন্দ কনর ো, তারা প্রজহাে প্রফ সাপ্র প্রলল্লাহ পিন্দ কনর ো, তারা আল ওয়ালা ওয়াল 

 ারা পিন্দ কনর ো। তারা আমানের দ্বীনের এস  অংয পপ্রর তক ে করনত চায়, আমরা প্রক 

তানের এটা করনত বে ? 

এখে যপ্রেও এই আয়ানত ইহুপ্রে ও প্রিিােনের কো  লা হনয়নি, প্রকন্তু আল্লাহ্ আমানের 

অপ্রেপ্রেক িভান  তানের  োপানর সা যাে কনরনিে কারে স কজ্ঞােী আল্লাহ্ জানেে বয 

ভপ্র ষেনত প্রক হন । আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) জানেে বয আমানের ইপ্রতহানসর অনেক েীঘক 

একটা সময় যনর আমরা তানের প্র রুনে যুেরত োক । আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল)  নলে, 



“বহ মুপ্রমেগে! বতামরা ইহুেী ও িীিােনেরনক  িু প্রহসান  গ্রহে কনরা ো। তারা এনক 

অপনরর  িু। বতামানের মনযে বয তানের সানে  িুত্ব করন , বস তানেরই অিভুক ি। আল্লাহ 

জানলমনেরনক পে িেযকে কনরে ো।” [সূরাহ আল মাপ্রয়োহ, ৫:৫১] 

 তক মানে আমানের সরকার পপ্রিমানের হানতর পুতুনল পপ্ররেত হনয়নি, তারা পপ্রিমানের 

হীে উনেযে  াস্ত ায়ে করনি। কারাগার মুসপ্রলম  ন্দীনত পপ্ররপূেক, ইউএস এর হুকুম পালে 

করার জেে এস  সরকার মুসপ্রলমনের প্রেজ ভূপ্রমনতই হতো করনি। আর আনমপ্ররকার হানতর 

পুতুল সরকার এস  প্রকিুনক েোয়সঙ্গত িমাে করার জেে বখাুঁ ড়া যুপ্রি োুঁ ড় করানে বয, 

বেযনক রক্ষার জেে এস  করনতই হন । প্রকন্তু এস  যুপ্রি আল্লাহ্র কানি গ্রহেনযাগে েয়। 

আল্লাহ্  নলে, 

“সুতরাং তুপ্রম বেখনত পান , যানের অিনর  োপ্রয রনয়নি, তারা কাপ্রফরনের মনযে ( িুনত্বর 

জেে) িুটনি। তারা  নল, ‘আমরা আযঙ্কা করপ্রি বয, ‘পানি ো আমরা বকাে দুঘকটোয় পপ্রতত 

হই’। অতিঃপর হনত পানর আল্লাহ োে করন ে প্র জয় প্রকং া তাুঁ র পক্ষ বেনক এমে প্রকিু যার 

ফনল তারা তানের অিনর যা লুপ্রকনয় বরনখনি, তানত লপ্রিত হন ।” [সুরা মানয়ো, ৫:৫২] 

অেকাৎ আল্লাহ্ মুসপ্রলমনের প্র রুনে লড়াইরত জাপ্রতনক যানয়স্তা করন ে, হয়ত া বকাে 

দুনযকাগ  া বকাে অেকনেপ্রতক ধ্বস  া তানের ঐনকের মনযে ফাটল এ ং এমে আরও অনেক 

প্রকিু, কারে বযনকানো প্রকিুই আল্লাহ্র ধসেে প্রহনসন  কাজ করনত পানর। “আল্লাহ্র 

ধসেেনের আল্লাহ্ িাড়া আর বকউ বচনে ো”[সূরাহ আল মুোিপ্রির, ৭৪:৩১]। আল্লাহ্  নলে, 

“ফনল তারা তানের অিনর যা লুপ্রকনয় বরনখনি, তানত লপ্রিত হন ।” [সুরা মানয়ো, ৫:৫২] 

তারা অেুনযাচো করন  বয তারা আনমপ্ররকানক সঙ্গ প্রেনয়প্রিল, তারা অেুনযাচো করন  বয 

তারা মুসপ্রলমনের প্র রুনে অ িাে প্রেনয়প্রিল, তারা এই দুপ্রেয়া ও আপ্রখরাত উভয় জায়গানতই 

অেুনযাচো করন ।  তক মানে আনমপ্ররকানক সাহাযে সহনযাপ্রগতা করার বপিনে বকাে 

সরকানররই বকাে অজুহাত বেই, আর বয সরকারই এই কাজ করন  বস মুোপ্রফক আর 

তানক হটানো আ যেক। আমরা তাওয়াকু্কল এর কো  প্রল, আল্লাহ্র উপর ভরসার কো  প্রল 

প্রকন্তু আসনলই যপ্রে আল্লাহ্র উপর আমরা ভরসা রাখতাম তাহনল আমরা আল্লাহ্র যত্রুনের 

সানে যত্রুতা বঘাষো করতাম আর বক লমাত্র আল্লাহ্র সাহানযের উপরই ভরসা রাখতাম। 

আর আমরা আল্লাহ্ িেি সম্পনের উপরই ভরসা রাখতাম আর বসগুনলা  ে হার করতাম। 



এই উম্মাহ দু কল েয়, এই উম্মাহ যপ্রিযালী। এই উম্মাহ জেযপ্রি, উ কর ভূপ্রম ও বতল এ ং 

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) িেি গুরুত্বপূেক বভৌগপ্রলক অ িানের প্রেক প্রেনয় সমবেযালী। 

আমানের উনঠ োুঁ ড়ানত হন , ঐকে ে হনত হন , আর আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) এর 

প্রকতা  ও রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ অেুসরে করনত হন । আমানের 

িাচে-পািানতের েরকার বেই, েরকার বেই আনমপ্ররকা প্রকং া জাপ্রতসংনঘর। যপ্রে আমরা 

আল্লাহ্র উপর ভরসা রাপ্রখ প্রতপ্রেই আমানের জেে যনেি হন ে। রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ 

ওয়া সাল্লাম) মক্কানত একা প্রিনলে আর আল্লাহ্ তানক রক্ষা কনরপ্রিনলে। তানক মেীোনত 

বঘরাও করা হনয়প্রিল আর আল্লাহ্ তানক প্র জয় োে কনরনিে। তাুঁ র পূন ক প্রিনলে মুসা 

(আলাইপ্রহ ওয়াস সালাতু ওয়াসসালাম), প্রযপ্রে তৎকালীে প্র নের স নচনয় যপ্রিযালী 

বসো াপ্রহেীর বমাকাপ্র লা কনরনিে, প্রফরাউনের  াপ্রহেী, আর আল্লাহ্ তানক প্র জয় োে 

কনরনিে। আ ু  কর (রপ্রেয়াল্লাহু তা’আলা আেহু) মুরাতেনের সানে লড়াই কনরপ্রিনলে এ ং 

জয়ী হনয়প্রিনলে, এরপর প্রতপ্রে তৎকালীে প্র নের দুই পরাযপ্রি বরামাে সাম্রাজে ও পারসে 

সাম্রানজের প্র রুনেও লনড়প্রিনলে, একটার পর একটা কনর েয়, উপযুকপপ্রর লনড়প্রিনলে এ ং 

তানের প্র রুনে জয়লাভ কনরপ্রিনলে। 

আমরা দু কল েই, আমরা যপ্রিযালী। প্রকন্তু আমানের ঈমাে দু কল। এটাই মূল সমসো। রসুলুল্লাহ 

(সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম)  নলনিে, “বতামানের কারও ঈমাে ততক্ষে পপ্ররপূেক হন  

ো যতক্ষে বস আল্লাহ্র জেেই ভাল াসন , আল্লাহ্র জেেই ঘবো করন , আল্লাহ্র জেেই োে 

করন  আর আল্লাহ্র জেেই প্র রত োকন ”। যখে একজে মুপ্রমে  ান্দা এমে পযকানয় বপৌুঁনি 

বয তার অির বক ল আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) এর সন্তুপ্রিই চায়, তা হল সপ্রতেকানরর 

ঈমাে। সুতরাং আপপ্রে আল্লাহ্র জেেই ভাল াসন ে, এজেে েয় বয বস আপোর সানে ভাল 

 ে হার করনি, এজেে েয় বয আপপ্রে তাুঁ র বেনক প্রকিু দুপ্রেয়া ী ফায়ো হাপ্রসল করনত 

পারনিে,  রং এজেে বয বস একজে মুসপ্রলম, বস একজে প্র োসী, বস আল্লাহ্ (আযযা ওয়া 

জাল) এর প্রেকট তী, সুতরাং আপপ্রে তানক আল্লাহ্র জেেই ভাল াসন ে। 

আর যখে আপপ্রে আল্লাহ্র জেে ঘবো করন ে, এজেে ঘবো করন ে ো বয বস আপোর 

প্র রুনে, এজেে েয় বয বস আপোর ক্ষপ্রতসাযে কনরনি, এজেে েয় বয বস আপোর প্রকিু 

দুপ্রেয়াপ্র  ক্ষপ্রত কনরনি,  রং আপপ্রে তানক এজেে ঘবো করন ে বয এই  েপ্রি আল্লাহ্র 

আনেয প্রেনষনযর বতায়াক্কা কনর ো। 



আপপ্রে যখে আল্লাহ্র জেে োে করন ে, এজেে করন ে ো বয আপপ্রে এর প্র প্রেমনয় তাুঁ র 

বেনক প্রকিু দুপ্রেয়া ী ফায়ো হাপ্রসল করনত পারন ে,  রং আল্লাহ্র জেে োে করন ে, এজেে 

বয বস অভা ী, েপ্ররদ্র, এজেে বয আপপ্রে এর প্র প্রেমনয় আল্লাহ্র কাি বেনক পুরষ্কানরর 

িতোযা কনরে। 

আর যখে আপপ্রে প্র রত োকন ে, আল্লাহ্র জেেই প্র রত োকন ে। এটাই ঈমানের িকব ত উঁচু 

স্তর। যতক্ষে ো আপপ্রে বস স্তনর বপৌুঁিনত পারনিে, আপপ্রে িকব ত ঈমানের অপ্রযকারী হনত 

পারন ে ো। এই দুপ্রেয়ার িপ্রত আপোর দৃপ্রিভপ্রঙ্গ হন  আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) এর সন্তুপ্রির 

উপর প্রেভক রযীল। বয চযমা বচানখ প্রেনয় আপপ্রে বেখন ে বসই চযমায় বসটাই আপোর কানি 

সনিাষজেক হন  বযটা আল্লাহ্র কাি সনিাষজেক আর বসটাই অসনিাষজেক হন  বযটা 

আল্লাহ্র কানি অসনিাষজেক। আমানের কয়জে এই স্তনর আপ্রি? আমানের উপ্রচৎ বসই 

স্তনর বপৌুঁিা ার জেে সংগ্রাম করা। 

চতুেকতিঃ চতুেক প্র ষয়টি এমে একটি প্র ষয় বয  োপানর মােুষ কো  লনত পিন্দ কনর ো; আর 

তা হল প্রজহাে; প্র নযষ কনর সযস্ত্র প্রজহাে। প্রজহাে প্রকয়ামনত পযকি জাপ্রর োকন । এটাই 

রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) এর ওয়াো, প্রজহাে আনগও প্রিল, আজও আনি, 

আগামীনতও োকন । এটা এমে এক প্র ষয় যা ো পপ্রিমারা শুেনত চায়, ো আমানের 

সরকার। প্রকন্তু এটা ইসলানমরই একটা অংয, কুরআনের যত যত আয়াত এ  োপানর  লনি, 

রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) এর এ প্র ষনয় যত যত হাপ্রেস ও রনয়নি র আমরা 

বসস  উপ্রড়নয় প্রেনত পাপ্রর ো। মুসপ্রলম প্রহনসন  আমরা আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) ও 

রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) যা প্রকিু চাে তাই অেুসরে কনর চল । কারে বয 

দুপ্রেয়ায় আমরা  াস করপ্রি তা হল আপ্রখরানত যাওয়ার একটা বসতু। আমরা দুপ্রেয়ার জেে  াুঁ প্রচ 

ো, কারে দুপ্রেয়ানত প্রকই  া আনি? এই দুপ্রেয়ার জী ে খু ই সংপ্রক্ষপ্ত, আমানের বেওয়ার 

মত প্রজপ্রেস এই দুপ্রেয়ানত খু  অল্পই আনি। একজে মুসপ্রলম, বয জান্নাত ও জাহান্নানমর 

 োপানর জানে, তাুঁ র কখনোই উপ্রচৎ ো এই দুপ্রেয়ার সীপ্রমত বভাগপ্র লানসর ডুন  োকা, 

দুপ্রেয়ার জেে  াুঁ চা। তানের কো বতা  াে প্রেে যারা প্রজহানের অেক ঘুপ্ররনয় বেয় এর বেনক 

সযস্ত্র লড়াইনক  াে বেওয়ার জেে, তানের কো  াে প্রেে যারা  নল এখে প্রজহানের সময় েয় 

কারে আমরা দু কল, আপোনক বেওয়া আল্লাহ্র োপ্রয়ত্বগুনলা পালে করুে প্রেনজর জেেই। 

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল)  নলে, 



“আল্লাহর রানহ যুে করনত োকুে, আপপ্রে প্রেনজর সিা  েতীত অেে বকাে প্র ষনয়র প্রযম্মাোর 

েে (অন্নরা যা  নল তা ভুনল যাে)! আর আপপ্রে মুসলমােনেরনক (প্রজহাে প্রফ সাপ্র প্রলল্লাহর 

জেে) উৎসাপ্রহত করনত োকুে। যীঘ্রই আল্লাহ কাপ্রফরনের যপ্রি-সামেক খ ক কনর বেন ে। আর 

আল্লাহ যপ্রি-সামনেকর প্রেক প্রেনয় অতেি কনঠার এ ং কঠিে যাপ্রস্তোতা” [সূরাহ আে প্রেসা, 

৪:৮৪] 

সুতরাং আল্লাহ্  নলে ‘কাপ্রফরনের যপ্রি সামেকে’; তানের বসো াপ্রহেী, আক্রমে; আপপ্রে 

বেখন ে বয তারা আমানের প্র রুনে লড়াইনয়র জেে স কযপ্রি প্রেনয় আনস, তানের 

যপ্রিযালী যুেপ্র মাে, সমুনদ্র তানের যুেজাহাজ, অতোযুপ্রেক িযুপ্রিনত ধতপ্রর অনস্ত্র সপ্রিত 

তানের ধসেে আর তানের অতোযুপ্রেক প্রমসাইল, এস ই যপ্রি সামেকে! 

সুতরাং প্রকভান  আমরা তানের যপ্রির বমাকাপ্র লা কর ? আনলাচোর মাযেনম? হাল বিনর 

বেওয়ার মাযেনম? তানের সামনে মাো েত করার মাযেনম? আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) 

কুরআনে আমানের এই উিরটা প্রেনয় প্রেনয়নিে, 

“আল্লাহ্র রানহ লড়াই করনত োকুে, এভান ই আল্লাহ্ কাপ্রফরনের যপ্রি িপ্রতহত করন ে, 

আর আল্লাহ যপ্রি-সামনেকর প্রেক প্রেনয় অতেি কনঠার এ ং কঠিে যাপ্রস্তোতা” [সূরাহ আে 

প্রেসা, ৪:৮৪] 

ভাই ও ব ানেরা, যপ্রে আমরা কুরআনে প্রফনর যাই আমরা সঠিক উিরটি খুুঁনজ পা  প্রকন্তু 

সমসো হল বয আমরা প্রেনজনের বখয়ালখুপ্রযর অেুসরে করপ্রি, প্রেনজনের েফনসর অেুসরে 

করপ্রি, আমরা তাই অেুসরে করপ্রি বযটানক আমরা ঠিক-ব ঠিক মনে কপ্রর, এটা বেপ্রখ ো বয 

আল্লাহ্ বকােটানক ঠিক আর বকােটানক ভুল  লনিে। 

ভাই ও ব ানেরা, যপ্রে আমরা আজ লড়াই ো কপ্রর, তাহনল কখে কর ? মুসপ্রলম ভূপ্রমগুনলা 

েখল করা হনে, প্রেযকাতে-প্রেপীড়নের মাত্রা প্রেনে প্রেনে ব নড়ই চলনি, কুরআনের আইে 

িতোখোে করা হনে, প্রজহানের জেে এর বচনয় উিম সময় আর প্রক হনত পানর? 

“আর বতামানের প্রক হল বয, বতামরা আল্লাহর রানহ লড়াই করি ো দু কল বসই পুরুষ, োরী 

ও প্রযশুনের পনক্ষ, যারা  নল, বহ আমানের পালেকতক া! আমাপ্রেগনক এই জেপে বেনক 

প্রেষ্কব প্রত োে কর; এখােকার অপ্রয াসীরা বয, অতোচারী! আর বতামার পক্ষ বেনক আমানের 



জেে পক্ষালিেকারী প্রেযকারে কনর োও এ ং বতামার পক্ষ বেনক আমানের জেে সাহাযেকারী 

প্রেযকারে কনর োও।” [সুরা আে-প্রেসািঃ ৪:৭৫] 

  

রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) আমানের বরানগর কো  নল প্রেনয়নিে, আ ার এর 

িপ্রতকানরর উপায়ও  নল প্রেনয়নিে। “যপ্রে বতামরা ‘ঈো’ (এক িকার  ে সাপ্রয়ক বলেনেে) 

প্রেনয়  েস্ত হনয় পড়, কব প্রষকাজ প্রেনয়  েস্ত হনয় পড়, গরুর বলজ যনর পনড় োক (অেকাৎ 

বক ল দুপ্রেয়া প্রেনয় পনড় োক), আর আল্লাহ্র রানহ প্রজহাে করা বেনক প্র রত োক, তাহনল 

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) বতামানের উপর প্রজল্লপ্রত (অপমাে) চাপ্রপনয় বেন ে আর এই 

প্রজল্লপ্রত ততক্ষে োকন  যতক্ষে ো বতামরা িকব ত দ্বীনে প্রফনর আসি”। এই হাপ্রেসটি প্রেনয় 

একটু প্রচিা করুে। এই হাপ্রেসটি আমানের পপ্ররপ্রিপ্রতর  োপানর  লনি। আমরা দুপ্রেয়া প্রেনয় 

 েস্ত, আমরা গরুর বলজ যনর পনড় আপ্রি আর আল্লাহ্র রাস্তায় প্রজহাে করা তোগ কনরপ্রি 

আর এজেেই আমরা আজ অপমাপ্রেত হপ্রে, আর আমানের উপর বেনক এই অপমানের োগ 

উনঠ যান  ো; এই োগ িযুপ্রির দ্বারা উঠন  ো, এই োগ ডািার ইপ্রিপ্রেয়ার হওয়ার মাযেনম 

উঠন  ো। আপ্রম এ কো  লপ্রি ো বয, আমানের দুপ্রেয়াপ্র  জ্ঞাে অজক ে করা উপ্রচৎ েয়,  রং 

আপ্রম  লনত চাই বয মুপ্রির জেে আমানের এই দুপ্রেয়াপ্র  জ্ঞানের উপর প্রেভক র করা উপ্রচৎ েয়। 

আমানের এটা মনে করা উপ্রচৎ েয় বয এই দুপ্রেয়াপ্র  জ্ঞােই আমানের অ িা পপ্রর তক নের 

একমাত্র পে। কারে অ িা পপ্রর তক নের একমাত্র পে হল আল্লাহ্র দ্বীনে প্রফনর যাওয়া। 

সুতরাং পপ্ররনযনষ আপ্রম আপোনের এই প্র ষয়গুনলার কো মনে কপ্ররনয় আমার  ি ে বযষ 

করনত চাই। 

িেমতিঃ ইসলাম একটি পূেকাঙ্গ জী ে প্র যাে। 

প্রদ্বতীয়তিঃ আমানের এই জপ্রমনে আল্লাহ্র যাসে প্রফপ্ররনয় আেনত হন , আমানের যরীয়াহ 

প্রফপ্ররনয় আেনত হন । 

তব তীয়তিঃ আমানের আল ওয়ালা’ ওয়াল  ারা’র এই যারোটি অিনর দৃঢ়ভান  বগুঁনে প্রেনত 

হন । 

চতুেকতিঃ প্রজহােই একমাত্র সমাযাে আর এই প্রজহাে প্রকয়ামত পযকি চলন । 



আপ্রম মহাে আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) এর কানি দুআ কপ্রর বযে আমরা যা প্রকিু ে ে 

করলাম তা বেনক বযে আমরা উপকব ত হই, বযে আল্লাহ্ আমানের ক্ষমা কনর বেে, বযে 

আল্লাহ্ এই উম্মাহনক ঐকে ে কনরে, আর প্র জয় োে কনরে। আমরা আল্লাহ্র কানি দুআ 

কপ্রর বযে প্রতপ্রে আমানের জান্নাত েসী  কনরে আর জাহান্নাম বেনক আমরা তাুঁ র কানিই 

আেয় চাই। 

রাব্বাো ‘আপ্রতো প্রফেুপ্রেয়া হাসাো, ওয়া প্রফল আপ্রখরাপ্রত হাসাো, ওয়া প্রিো আযা ান্নার। ওয়া 

সাপ্রললাহ ‘আলা সাইপ্রয়েপ্রেো মুহাম্মাে ওয়া ‘আলা আপ্রলপ্রহ ওয়া সাহপ্র প্রহ ওয়া সালাম 

তাসপ্রলমাে কপ্রিরা। 

ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাপ্রহ ওয়া  ারাকাতুহু। 

িনশ্নাির প কিঃ 

িশ্নিঃ বযমেটা আপপ্রে  নলনিে বয প্রজহাে হল মুসপ্রলমনের সমসোগুনলার িযাে সমাযাে, 

প্রকন্তু আমরা বেখনত পাই বয আফগাপ্রেস্তানের জেগে ইসলানমর যত্রুনের প্র রুনে অ িাে 

প্রেনয়নি প্রকন্তু তারপরও বসখানে অনেক সমসো প্র েেমাে। বকে? 

ইমাম আনোয়ার আল আওলাকীিঃ জাযাক আল্লাহু খাইর ব াে এই গুরুত্বপূেক প্র ষয়টির জেে 

বয, আমরা অ াক হনয় যাই বয প্রকভান  মােুষ লড়াই করনি প্রকন্তু তারা জয়ী হনে ো  া 

প্র জয় প্রিপ্রেনয় আেনি ো। এখে এটি একটি ব য প্র স্তাপ্ররত আনলাচোর প্র ষয় বয ইসলানম 

প্র জনয়র সংজ্ঞা প্রক। ইসলাম প্র জয়  লনত ঠিক প্রক ব াোয়? এ ং আপ্রম সংপ্রক্ষপ্ত আকানর 

এখানে প্রকিু প্র ষয় তুনল যর , বযে অেেরাও িশ্ন করার সুনযাগ পায়। প্রকন্তু আপ্রম বযমেটা 

 নলপ্রিলাম বয এর প্র স্তাপ্ররত  োখো িনয়াজে। স ার িেনম  লনত চাই, আল্লাহ্ আমানের 

প্র জয় ততক্ষে োে কনরে ো যতক্ষে ো আমরা এর জেে সংগ্রাম কপ্রর। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া 

জাল) চাে আমরা বচিা কনর যাই, প্রতপ্রে চাে বয আমরা স রকম িনচিা চাপ্রলনয় যাই আর 

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) আমানের প্র জয় আটনক রানখে যপ্রে আমানের মনযে বকাে ভুল 

ত্রুটি োনক। রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) বক আল্লাহ্  ের যুনে প্র জয় োে 

কনরপ্রিনলে প্রকন্তু প্রতপ্রে এ ং তাুঁ র সাহা ীরা যারা প্রিনলে বেষ্ঠ িজন্ম, তারা উহুে যুনে 

পরাপ্রজত হনয়প্রিনলে। 



বকে তারা পরাপ্রজত হনলে? কারে তানের মানে প্রকিু অ াযেতা প্র েেমাে প্রিল। তারা 

খন্দনকর যুনে জয়ী হনয়প্রিনলে আর তারা তানের যপ্রি সামনেকের কারনে েয়  রং আল্লাহ্র 

িেনরর কারনে, আল্লাহ্র ফয়সালার কারনে।  াতাস আর বফনরযতারা তানের পনক্ষ প্রিল। 

প্রকন্তু তারা হুোয়নুের যুনে পরাপ্রজত হনলে, বকে? কারে বসখানে সমসো প্রিল, মুসপ্রলমরা 

তানের সংখোপ্রযকে প্রেনয় গ ক করপ্রিল, তারা  লপ্রিল, “আজ আমরা পরাপ্রজত হ  ো কারে 

সংখোয় অনেক, আমরা ১২০০০”। সুতরাং তারা সংখো প্রেনয় গপ্র কত প্রিল, তারা বহনরপ্রিল। 

আর আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল)  নলে, “বতামরা বতামানের সংখো প্রেনয় গপ্র কত প্রিনল প্রকন্তু 

বতামানের এই সংখো বতামানের বকাে কানজই আসল ো”। এিাড়াও আমানের পরীক্ষা 

কনর বেখনত চাে বয আমরা কতটুকু দৃঢ়পে। জুয আম্মার (আমপারার) সূরাহ আল  ুরুনজর 

বসই বলাকজে, আল্লাহ্ আমানের আগুনের গনতক র বলানকর কাপ্রহেী শুপ্রেনয়নিে। এরা প্রিল 

এক জাপ্রত যারা মুসপ্রলম হনয়প্রিল, প্রকন্তু তানের রাজা তানের দ্বীেতোগ করনত  াযে করনত 

চাইনলে আর তারা অস্বীকব প্রত জাোল। সুতরাং বসই রাজা তানের জেে একটি গতক  খুুঁড়ল আর 

বসই গতক  কাঠ প্রেনয় পূেক কনর তানত আগুে জ্বাপ্রলনয় প্রেল আর তানের এক এক কনর বসই 

আগুনে প্রেনক্ষপ করনত লাগল যতক্ষে ো তারা পুনড় মারা যায়। তারা প্রজনত প্রে, তানের 

বযষ  েপ্রিটি পযকি স াইনক হতো করা হনয়প্রিল। পুরুষ, োরী ও প্রযশু স াইনক জী ি 

আগুনে পুপ্রড়নয় মারা হনয়প্রিল, তারা জয়ী হয়প্রে। বসই রাজা জয়ী হনয়প্রিল তানের প্র রুনে। 

প্রকন্তু আল্লাহ্ এ প্র ষনয় কুরআনে প্রক  নলনিে? এই কাপ্রহেী উনল্লখ করার পর আল্লাহ্ (আযযা 

ওয়া জাল)  নলনিে, “এটাই মহাসাফলে।” 

বকে এটানক সফলতা  লা  ল? কারে তারা বযষ মুহূতক  পযকি দৃঢ়পে প্রিল, তারা হাল িানড় 

প্রে। যপ্রে তারা হাল বিনড় প্রেত, তারা পরাপ্রজত হত। তখে এটানক ক্ষপ্রত প্রহনসন  যরা হত। 

সুতরাং  তক মানে আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) আফগাপ্রেস্তাে, পাপ্রকস্তাে, ইরাক, ইনয়নমে এ ং 

সমগ্র মুসপ্রলম প্র নের জেগেনের পরীক্ষা করনিে। আমরা স াই পরীপ্রক্ষত হপ্রে প্রকন্তু এই 

পরীক্ষা প্রভন্ন প্রভন্ন রুনপ আসনি। আফগাপ্রেস্তানে এই পরীক্ষা সরাসপ্রর আক্রমনের রুনপ 

এনসনি। অেোেে অিনল এটা োপ্ররদ্রতা, পনরাক্ষ েখলোপ্ররত্ব রুনপ এনসনি। সুতরাং সমগ্র 

মুসপ্রলম উম্মাহ পরীপ্রক্ষত হনে আর এখেও আমানের প্র জয় োে করা হয়প্রে কারে আমরা 

এখেও প্রেনজনের ভুল ত্রুটির কারনে বসই প্র জয় লানভর মত স্তনর উন্নীত হনত পাপ্ররপ্রে, আর 

এটা আমানের জেে একটি ইযারা, বযে আমরা তও াহ কপ্রর, বযে আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) 

এর কানি প্রফনর যাই, বযে আমানের জী ে উন্নত কপ্রর। 



আর আল্লাহ্ই স নচনয় ভাল জানেে। 

  

িশ্নিঃ আপ্রম একজে পুরুষ এ ং আপ্রম প্রেনজ প্রজহাে/প্রিতানল অংযগ্রহে করনত পাপ্রর প্রকন্তু 

আমার মা ও ব াে প্রকভান  প্রিতানল/সযস্ত্র প্রজহানে অংযগ্রহে করনত পারন ে? 

ইমাম আনোয়ার আল আওলাকীিঃ আমার ওনয় সাইনট আপপ্রে আমার বলখা একটি পুপ্রস্তকা 

পান ে, এর োম, “প্রজহানে অংযগ্রহনের ৪৪ টি উপায়” বযখানে আপ্রম প্রকিু পেপ্রতর কো 

উনল্লখ কনরপ্রি বয প্রকভান  আমরা প্রজহােনক সমেকে করনত পাপ্রর এমে প্রকিু উপানয় 

বযগুনলা প্রিতাল (অেকাৎ যুনের ময়োনে লড়াই করা) েয় আর আমার যতদূর মনে পনড় 

বসসন র অপ্রযকাংয পেপ্রত এমে বয ব ানেরা এনত অংয প্রেনত পারন । সুতরাং আপ্রম 

আপোনক উৎসাপ্রহত করপ্রি বয আপপ্রে প্রজহােনক সমেকনের এই ৪৪ টি উপায় বেনখ বেন ে। 

আমার বযগুনলার কো ব প্রয মনে পড়নি আপ্রম বসগুনলা এখানে উনল্লখ করপ্রি। একটি হল 

োওয়াহ। আরও একটি হল সঠিক আিীোহ বপাষে করা আর  তক মাে সমনয়র চলমাে 

সংঘানতর  োপানর পপ্ররষ্কার যারো োকা, আপ্রেকক সহায়তা, পর তী িজন্মনক (প্রযশুনের) 

প্রযক্ষাোে করা, ‘প্রমপ্রডয়া প্রজহাে’, ‘ইন্টারনেট প্রজহাে’ এসন  অংযগ্রহে করা। বযস  

আনলাচো অেলাইনে এ ং প্রমপ্রডয়ানত হনে; এই মেস্তাপ্রত্ত্বক যুে অতেি গুরুত্বপূেক, কারে 

আমানের লড়াই শুযু যুনের ময়োনে েয়, প্রচিা বচতোর ময়োনেও আমরা লড়াই করপ্রি, 

আর এটা অতেি গুরুত্বপূেক এক বক্ষত্র বযখানে ব ানেরা অংযগ্রহে করনত পারন । 

িশ্নিঃ আমানের পাপ্রকস্তানের বলাকনের জেে আপপ্রে এই মুহূনতক  প্রকভান  প্রিতাল করার 

পরামযক বেন ে আর প্রক  াস্ত  পেনক্ষপ (আমানের গ্রহে করা উপ্রচৎ) কারে এটা বকাে 

 েপ্রিগত ই াোত েয়, এটি একটি েলগত ই াোত যা সপ্রম্মপ্রলতভান  করনত হন । সুতরাং 

আপপ্রে আমানের প্রক পরামযক বেন ে আর আমানের প্রক প্রক পেনক্ষপ বেওয়া উপ্রচৎ? 

ইমাম আনোয়ার আল আওলাকীিঃ পাপ্রকস্তানের ভাইনের জেে আমার পরামযক হন  বয, 

আপোরা আফগাপ্রেস্তানে আপোনের ভাইনের জে ল ও অেক প্রেনয় সহায়তা করুে।  তক মানে 

মুসপ্রলম উম্মাহ বয দুটি গুরুত্বপূেক যুনে লড়নি তার একটি হল আফগাপ্রেস্তানের যুে যা 

পাপ্রকস্তানেও িপ্রড়নয় পড়নি, আর অপরটি হল ইরানকর যুে। যারা সযরীনর বসস  যুেনক্ষনত্র 

অংযগ্রহে করনত সক্ষম তারা অংযগ্রহে করুে, আর যারা এনত সক্ষম েে তারা অেোেে 

সকল সম্ভা ে উপানয় অংযগ্রহে করুে। আমরা এমে পপ্ররপ্রিপ্রতর  োপানর কো  লপ্রি যখে 



এই সহায়তা  াযেতামূলক, ঐপ্রেক  া সুপাপ্ররয প্রেভক র েয়, আর যখে বকাে প্রকিু 

 াযেতামূলক হয় তখে এনত অংয ো বেওয়াটা গুোহ ও ত্রুটির কারে হনয় োুঁ ড়ায়; আর 

বযমেটা যায়খ আ দুল্লাহ আযযাম এই ইসুেনত একটি  ই প্রলনখনিে, বয  তক মানে সযস্ত্র 

লড়াই, প্রিতাল সকল মুসপ্রলমনের জেে ফরয (আ প্রযেক) যতপ্রেে ো তারা েখল হনয় যাওয়া 

মুসপ্রলম ভূপ্রমগুনলা েখলোপ্রর যপ্রির হাত বেনক পুেনরাোর ো করনি। 

িশ্নিঃ আমার িশ্ন হল,  তক মাে প্র নে মুসপ্রলম রাষ্ট্রগুনলা হল জাপ্রতপ্রভপ্রিক রাষ্ট্র, মুসপ্রলমরা 

আজ প্র ভি। আর ইসলানমর যত্রুরা আমানের এক এক কনর আক্রমে করনি।  াস্তন  এমে 

পপ্ররপ্রিপ্রতনত, বকাে প্রেপ্রেক ি একটি বেনয প্রিতানলর  োপানর, তানের যত্রুনের প্র রুনে রুনখ 

োুঁ ড়া ার িনয়াজেীয় যপ্রি-সামেকে বেই। সুতরাং এস  যতক াযীনে এই দৃিাি খানট ো। সুতরাং 

আপোনের মত মুসপ্রলম  ুপ্রেজীপ্র  ও আনলমনের প্রক প্রক  াস্ত  পেনক্ষপ বেওয়া উপ্রচৎ, 

আমানের িনয়াজে মুসপ্রলমনের এক পতাকাতনল আো বযে আমরা এই ঐকে ে যত্রুনের 

কড়া জ ার প্রেনত পাপ্রর। 

ইমাম আনোয়ার আল আওলাকীিঃ জাযাক আল্লাহু খাইর এই প্র ষয়টি উনল্লখ করার জেে। 

অ যেই এক উম্মাহ প্রহনসন  আমানের ঐকে ে হওয়া উপ্রচৎ প্রকন্তু িশ্ন হল ঐকে ে হওয়ার 

আগ পযকি প্রক আমরা লড়াই  ি রাখ ? ইসুে হল বয এটা  তক মানে একটা জরুরী অ িা হনয় 

োুঁ প্রড়নয়নি। মুসপ্রলম ভূপ্রমগুনলা এক এক কনর েখল কনর বেওয়া হনে আর আমরা শুযু 

আমানের ভূপ্রমই ো, আমানের পপ্ররচয়ও হারাপ্রে। এখে মুসপ্রলমনের প্রচিা বচতোয় পপ্রর তক ে 

আোর জেেও আমানের যুে করনত হনে। পপ্রিমারা প্রমপ্রলয়ে প্রমপ্রলয়ে ডলার এই তোকপ্রেত 

মেস্তাপ্রত্ত্বক যুনে খরচ করনি মুসপ্রলমনের বসস  প্রচিা বচতো পপ্রর তক ে করার জেে বযগুনলা 

তারা পিন্দ কনর ো। তারা এক ক্ষমাপরায়ে ইসলাম প্রেনয় আসনত চায়, এক প্রেরীহ ইসলাম; 

এক ইসলাম যা তানের অেুমপ্রত বেন  আমানের অিনল তানের সাম্রাজে ােী লক্ষে ও 

উনেযে পূরনের সকল িনচিা চাপ্রলনয় যা ার। সুতরাং িশ্ন হল বয, আমানের ঐকে ে হওয়া 

পযকি লড়াই ো কনর  নস োকার বকাে অ কায  া অ সর বেই। আপ্রম প্র োস কপ্রর বয 

আমরা এমপ্ন এক পপ্ররপ্রিনত আপ্রি বয আমানের যা আনি তা প্রেনয়ই আমানের রুনখ োুঁ ড়ানত 

হন , লড়াই করনত হন । আপ্রম আরও প্রকিু বযাগ করনত চাই এখানে, যপ্রেও আমরা এখে 

প্র ভি এ ং এক উম্মাহ প্রহনসন  আমরা অনেক সমসোর সমু্মখীে হপ্রে প্রকন্তু তারপরও; এত 

কম জেযপ্রি প্রেনয়ও আফগাপ্রেস্তাে, ইরাক, বচচপ্রেয়া, বসামাপ্রলয়া এস  জায়গায় আমানের 

বয ভাইরা লড়াই কনর যানে তারা টিনক আনি এ ং প্রকিু প্রকিু পপ্ররপ্রিপ্রতনত তারা প্রজতনিও। 



এটা এক প্রেেযকে বয আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) তানের সাহাযে করনিে আর যপ্রে আমরা 

উনঠ োুঁ ড়াই তাহনল আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) আমানের প্র জয় োে করন ে। 

যপ্রেও এনত সময় লাগনত পানর, প্রকন্তু এ কো প্রেপ্রিত বয তারা টিনক আনি আর পপ্রিমারা 

তানের োমানত  া পরাপ্রজত করনত  েেক হনে, আর এই প্র ষয়টি ইপ্রঙ্গত বেয় বয এই উম্মাহ, 

সংখোয় খু  কম আর যপ্রি-সামনেকে সীপ্রমত হনলও অনেক প্রকিুই করনত পানর। 

আর আল্লাহ্ই স নচনয় ভাল জানেে। 

িশ্নিঃ আপ্রম আযা কপ্রর বয আপোর মত বযাগেতাসম্পন্ন একজে আনলম এ  োপানর মি ে 

করনত পারন ে বয পাপ্রকস্তানে অনেক গ্রুপ আনি যারা সু্কনল ব াপ্রিং করনি, সুয়ানত ১৯১ 

তা সু্কনল ব াপ্রিং করা হনয়নি, আরা তারা এটানক প্রজহাে  লনি, প্রকন্তু তারা প্রেজনের 

সহকমীনেরও হতো কনরনি আর এখানে অনেক রিপাত হনয়নি। সুতরাং আমানের 

আসনলই জাো েরকার বয প্রজহাে প্রক, আর তা বক ল একজে বকন্দ্রীয় বেতার অযীনেই 

হওয়া উপ্রচৎ, আপপ্রে বিাট বিাট েল ধতপ্রর কনর রানষ্ট্রর প্র রুনে লড়াই শুরু করনত পানরে 

ো। সুতরাং আপপ্রে যপ্রে এ প্র ষনয় প্রকিু আনলাকপাত করনতে। 

ইমাম আনোয়ার আল আওলাকীিঃ আপ্রম এখানে দুনটা পনয়ন্ট প্রেনয় কো  ল । িেমত, 

যখেই প্রজহাে প্রফ সাপ্র প্রলল্লাহ সংঘটিত হন , বসখানে আপপ্রে পপ্রিমানের দ্বারা প্রেয়প্রন্ত্রত 

প্রমপ্রডয়ার উপপ্রিপ্রত বেখনত পান ে। সুয়ানত প্রক হনে এ  োপানর আপ্রম প্রকিু পনরপ্রি তার 

অপ্রযকাংযই পািাতে প্রমপ্রডয়া আর আমার জেে এর উপর প্রভপ্রি কনর রায় বেওয়া কঠিে। 

অ যেই গনল্পর বয অংযটা এই পপ্রিমারা  লনি বয, এস  সু্কল হল বমনয়নের সু্কল আর বসই 

সন্ত্রাসীরা োরী প্রযক্ষার প্র নরাযী। প্রকন্তু তারপর আপ্রম আরও একটা প্ররনপাটক  পড়লাম (যা সম্ভ ত 

ঐ অিল বেনক এনসনি) জানত  লা আনি বয ঐ সু্কলগুনলা সরকাপ্রর বসোনের  াঙ্কার 

প্রহনসন   ে হৃত হয়; প্রকন্তু যাই বহাক, আমার জেে এত দূনর অ িাে কনর, এ সিনি সঠিক 

ও প্র স্তাপ্ররত তেে ো বজনেই এই প্র ষনয় মি ে করা সঠিক হন  ো, যাই বহাক ো বকে, 

সাযারেভান   লনত বগনল মুজাপ্রহপ্রেেনের সমেকে করা আর আমানের ভূপ্রমনত পপ্রিমা 

হস্তনক্ষনপর প্র রুনে লড়াই করা আমানের োপ্রয়ত্ব। আমানের উপ্রচৎ প্রেনজনের মুসপ্রলম পপ্ররচয় 

তুনল যরা, এক অেেে ও পবেক পপ্ররচয় যা অেে কারও মে মপ্রজক  দ্বারা িভাপ্র ত েয়; আর 

আমানের ভূপ্রমগুনলানত আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল) এর যাসে প্রফপ্ররনয় আোও আমানের 

কতক  ে। এখে অ যেই আমরা এনক ানর প্রেখুুঁত ভান  এই কতক  ে পালে করনত পার  ো। 



আমরা রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইপ্রহ ওয়া সাল্লাম) ও সাহা ীনের বেনক ১৪০০  ির দূনর 

অ িাে করপ্রি। সুতরাং আমানের ভুল ত্রুটি োকন ই, সকল মুসপ্রলম জামানতরই ভুল ত্রুটি 

রনয়নি, এ ং আমানের প্রেনজনের িনতেনকর মনযেও ভুল ত্রুটি রনয়নি। 

অতএ  আমরা যা প্রকিুই কর  তা প্রেখুুঁত হন  ো প্রকন্তু আমানের বচিা চাপ্রলনয় বযনত হন  

বযে আমার প্রেনজনের উন্নয়ে ঘটানত পাপ্রর, প্রযখনত পাপ্রর, এ ং যায়খগে, দ্বীপ্রে ইলনমর 

িাত্রিাত্রী এ ং আনলম ওলামাগনের উপ্রচৎ মুজাপ্রহেনের েসীহা, উপনেয ও প্রযক্ষা বেওয়া বয 

প্রকভান  তারা উন্নত হনত পারন , এ ং প্রকভান  আরও ভাল করনত পারন । প্রকন্তু আমরা 

বেপ্রখ প্রকিু আনলমনের প্রজহানের ময়োে বেনক দূনর োকনত, মুজাপ্রহেনের েসীহা বেওয়া 

বেনক প্র রত োকনত, তখে আমানের তরুে মুজাপ্রহেনের বোষানরাপ করা উপ্রচৎ ো যখে 

তারা ভুল কনর। এটা আনলমনের জেে  াযেতামূলক তানের ভাইনের প্রযক্ষা ও েসীহা 

বেওয়া, পপ্ররপ্রিপ্রত পযকন ক্ষে করা আর যরীয়াহর প্র ষনয় ভাল পড়ানযাো ও পপ্ররপ্রিপ্রতর 

 োপানর ভাল যারোর প্রভপ্রিনত সদুপনেয বেওয়া। 

 


